
   ก่อนเวลา 12.00 น.  มิฉะนัน้จะเรียกเกบ็ค่าใช้จา่ยท่ีเกิดขึ้น 200.-บาท/คน ตามมติมหาวิทยาลยัฯ

1 นางสาว ขวญัตา ขาวมี คณะทรพัยากรธรรมชาติ

2 นาย จ าเป็น อ่อนทอง คณะทรพัยากรธรรมชาติ

3 นางสาว สุดารา คลา้ยมณี คณะทรพัยากรธรรมชาติ

4 นาง ณภทัรชนก มหาเกตุ คณะทนัตแพทยศาสตร์

5 นาง รณิดา อ าภา คณะทนัตแพทยศาสตร์

6 นาง มารสิา ธรรมเสน คณะพยาบาลศาสตร์

7 ผศ.ดร. แสงอรณุ อสิระมาลยั คณะพยาบาลศาสตร์

8 นางสาว จารวุรรณ ประสมศรี คณะแพทยศาสตร์

9 นาง นภาภรณ์ ตัง้อดุลยร์ตัน์ คณะแพทยศาสตร์

10 นาย นฤชา โกลมลสุรเดช คณะแพทยศาสตร์

11 นางสาว พรนิตย์ วรรธนพสิฐิกุล คณะแพทยศาสตร์

12 นาง รสกิร หนูเกลีย้ง คณะแพทยศาสตร์

13 นางสาว รชัฎาภรณ์ นะมาเส คณะแพทยศาสตร์

14 นางสาว รชัดา ไชยมติร คณะแพทยศาสตร์

15 นาย กมัปนาท พรรณราย คณะวทิยาศาสตร์

16 นาย นิตพิงษ์ บวัฝ้าย คณะวทิยาศาสตร์

17 นาง ประภาพร อุทารพนัธุ์ คณะวทิยาศาสตร์

18 นาย ปิยะวฒัน์ สุขบางนพ คณะวทิยาศาสตร์

หมายเหตุ  หากแจง้ช่ือแล้วไม่สามารถเข้าอบรมได้ กรณุาแจง้ยกเลิกท่ี rachaporn.c@psu.ac.th  ภายใน 2 ส.ค.60

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าอบรม

ล าดบัท่ี ช่ือ-สกลุ หน่วยงาน

แนะน า“ระบบรายงาน มคอ.ออนไลน์” ส าหรบัอาจารย ์หรือบคุลากรท่ีมีหน้าท่ีจดัท ารายงาน มคอ. 

รอบบา่ย :  วนัท่ี 9 สิงหาคม 2560  เวลา 13.00  - 16.00  น. (M604203104)

ผู้เข้าอบรม : ผู้บริหาร อาจารย ์หรือบคุลากรท่ีมีหน้าท่ีจดัท ารายงาน มคอ.ของคณะ/หน่วยงาน 

ณ  ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์107  อาคารศนูยค์อมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
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19 นาง พรรณี อศัวตรรีตันกุล คณะวทิยาศาสตร์

20 นางสาว พมิลศรี มติรภาพอาทร คณะวทิยาศาสตร์

21 นางสาว ลกัขณา กณัหะยวูะ คณะวทิยาศาสตร์

22 นางสาว วนิศา สะแลแม คณะวทิยาศาสตร์

23 นางสาว สุมาลี อบเชย คณะวทิยาศาสตร์

24 นาง อรสิา สุวรรณรตัน์ คณะวทิยาศาสตร์

25 นาง นิศากร เหมะรกัษ์ คณะศลิปศาตร์

26 ผศ. กุณฑลยี์ ไวทยะวณิช คณะศลิปศาสตร์

27 นาง เกต็ถวา บุญปราการ คณะศลิปศาสตร์

28 นาง จริาพร จนัจุฬา คณะศลิปศาสตร์

29 นางสาว จริาพร บุญชว่ย คณะศลิปศาสตร์

30 นาง ชนญัญา มงีาม คณะศลิปศาสตร์

31 นางสาว ชติญา อภยัพงศ์ คณะศลิปศาสตร์

32 นาง บุษกร โกมลตรี คณะศลิปศาสตร์

33 นาย ปัญญา เทพสงิห์ คณะศลิปศาสตร์

34 นางสาว เรวดี อึง้โพธิ ์ คณะศลิปศาสตร์

35 นางสาว วนิดา เต๊ะหลง คณะศลิปศาสตร์

36 นาย สุรพงษ์ ยิม้ละมยั คณะศลิปศาสตร์
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37 นาง ศรสีุพร ปิยรตันวงศ์ คณะศลิปศาสตร็ ์
38 น.สพ. ณฐพล ดวงธรรม คณะสตัวแพทยศาสตร์

39 นางสาว นุจนารถ เกยีรตขิวญับุตรคณะสตัวแพทยศาสตร์

40 นางสาว ปณิดา โรจน์นครนิทร์ คณะสตัวแพทยศาสตร์

41 ดร.สพ.ญ.มานิตา วทิยารตัน์ คณะสตัวแพทยศาสตร์

42 ดร.สพ.ญ.รถัยาภรณ์ งะ๊สมนั คณะสตัวแพทยศาสตร์

43 ดร. วรรณรตัน์ แซ่ชัน่ คณะสตัวแพทยศาสตร์

44 ดร.สพ.ญ.ศศภิา จนัทรข์จร คณะสตัวแพทยศาสตร์

45 ดร.สพ.ญ.สกาวพร ประจนัตะเสน คณะสตัวแพทยศาสตร์

46 นาย สรวฒัน์ ทองสงวน คณะสตัวแพทยศาสตร์

47 นางสาว สุณีย์ หวนัเหลม็ คณะสตัวแพทยศาสตร์

48 นาง สุพรทพิย์ นพสุวรรณ์ บณัฑติวทิยาลยัสหวทิยาการผลติภณัฑเ์สรมิอาหารฯ

49 นาง ซอฟียะห์ นิมะ สถาบนัการจดัการระบบสุขภาพ

50 นางสาว เพญ็ สุขมาก สถาบนัการจดัการระบบสุขภาพ

51 นางสาว สุกญัญา ทองแสงแกว้ สถาบนัทรพัยากรทะเลและชายฝัง่

52 นางสาว เกศฤดี บุญรตัน์ สถาบนัสนัตศิกึษา


